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بلقيس لـ«األنباء» عن جناح «جبار»: نصيحة مني ما جتربني!
حوار ـ ياسر العيلة

النجمــة بلقيس حالة 
بــني املطربــات،  خاصــة 
فهــي ال تغني اال ما حتب 
أن تسمعه، وسر جناحها 
أنها تشــبه أغنياتها فهي 
متلك حســا فنيــا مرهفا، 
ميــزج بني انتقــاء الكلمة 
املغناة، إضافة إلى القدرة 
على أداء اللــون الغنائي 
األصيل. «األنباء» هاتفت 
بلقيس املتواجــدة حاليا 
في القاهرة لتصوير اغنية 
جديــدة باللهجة املصرية 
والتــي احيت أيضا األحد 
املاضي حفال غنائيا كبيرا 
اقيم بأحــد األندية هناك. 
بلقيــس حدثتنــا عن هذا 
احلفــل وحفالتها املقبلة، 
كما حتدثت عــن اغنيتها 
األخيــرة «جبــار» وأمور 
أخــرى كثيرة مــن خالل 

احلوار التالي.

 في البداية، أبارك لك على 
النجاح الكبير ألغنيتك 

األخيرة «جبار» وحدثينا 
عن كواليس اختيارها 

وتنفيذها.
٭  اهللا يبارك فيك، وأغنية 
«جبار» كان مقررا نزولها 
فــي شــهر يوليــو ومت 
حتضيرها في عام «٢٠٢٠» 
وصلتني األغنية عن طريق 
«الدميــو» وحبيت الكالم 
وحبيت فكرتها وشعرت 
أنها أغنية صيفية بامتياز 
وطبعــا هــذه األغنية من 
ضمن خطتي لالنطالق في 
الوطن العربي وما شــاء 
اهللا اقتربت من ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ 
مشــاهدة وتفاعــل الفانز 
معهــا كان رهيب،  وفكرة 
األغنية تتكلــم عن املرأة 
القوية واأللبوم بشكل عام 
ســلط الضوء على فكرة 
املرأة القوية والعبرة من 
فكــرة األغنيــة كانت من 
خالل الكوبليه الذي يقول:

انا ميكن قلبي طيب وهيدا عيبي
دغري بآمن للناس ومبشي بقلبي
بس اللي قلبو طيب خاف منو
ونصيحة منــي ما جتربني
قلبــي ملا بدو يقســى جبار

وأضافــت:  وكمــا ترى 
الــكالم حلو ولــم يتداول 
كثيــرا من قبــل، األغنية 
من كلمــات وأحلان رامي 
شافعي وتوزيع عمر صباغ 
وشعرت أن األغنية تعبر 
عن أفكار شــريحة كبيرة 
من النساء وحتى الرجال 
ممكن يكونوا بحاجة لقول 
مثل هذا الكالم ولكنهم ال 
يجيدون التعبير، لذلك أنا 

قدمته لهم في أغنية.

 ملاذا اخترت تقدمي األغنية 
باللهجة اللبنانية؟

 ٭ أنا أؤكد على مقولة إنني 
مطربة لكل العرب والغناء 
باللهجة اللبنانية ســبب 
وسبق أن غنيت باللهجة 

الديــو والتريو هي فكرة 
عامليــة حاليا ومنتشــرة 
بشكل كثير وكبير وحتقق 
جناحــا مضاعفا، وأنا لو 
فكرت بتقدميه مع صوت 
نســائي احــب ان تكــون 
شيرين عبد الوهاب ولو 
كان الصوت رجاليا فأحب 
تقدميه مع تامر حســني 

وسعد املجرد.

 ما رأيك في أغاني 
املهرجانات املنتشرة حاليا 

وهل ممكن نرى بلقيس 
تقدم أغاني مهرجانات؟

املهرجانــات  أغانــي   ٭ 
متواجــدة وبقوة وال احد 
يستطيع أن ينكر أن هذه 
األغاني حتقق جناحا كبيرا 
لدى مختلف الفئات سوى 
الفئات الشعبية أو الفئات 
املثقفة وهذا ما شاهدته في 
احلفالت واألفراح والناس 
تتفاعــل معهــا وترقــص 
عليها وهم فــي حالة من 
البهجــة والســعادة وأنا 
لســت ضد هذه النوعية 
مــن األغانــي وإمنــا ضد 
األلفاظ النابية واخلادشة 
للحيــاء أو االلفــاظ التي 
فيها حتريض على العنف 
وتعاطي املخدرات كل هذه 
األشياء اشعر أنها لن تفيد 
الناس وإمنا تضرهم وأنا 
ال انكر أنني اسمع أغاني 
املهرجانــات ولكن انتقي 

منها افضلها.
أنــا ممكــن   أمــا هــل 
أقــدم أغانــي مهرجانات، 
فمــن املمكن أقدم أشــياء 
تشــبه املهرجانات ولكن 
علــى مســتوى مختلــف 
الشــيء وطبعــا  بعــض 
إيقاعها الشعبي  سيكون 
وتوزيع اآلالت املوسيقية 
املســتخدمة فيهــا يكون 
بشكل شعبي أيضا يعني 
تقدر تقول أقدم املهرجانات 

بشكل شعبي مختلف.

ماذا تقولني عن حفلك 
األخير الذي اقيم قبل 
يومني في نادي اجلالء 

بالقاهرة؟
 احلفلة كانت أكثر من 
رائعــة واجلمهــور كان 
متفاعال بشــدة، جمهور 
القمــر واحلفلــة  مثــل 
شبهتها «بالبونبوناية» 
وغنيت أغاني كثيرة من 
أغنياتــي، غنيــت ممكن 
وجبــار ومــن األغانــي 
العربيــة واملصرية مثل 
«بتونــس بيك» للراحلة 
وردة و«ســهر الليالــي» 
و«ملطشــة  لفيــروز 
القلوب» ملصطفى شوقي، 
وحاليا باستعد حلفلي في 
دار األوبرا املصرية بعد 
يومني وحضرت برنامجا 
غنائيا مكثفا يحتوي على 
أغــان خليجيــة وعربية 
ومصرية ألن احلفل مدته 
ســاعة ونصف الســاعة 
ورمبــا يكون هناك حفل 
ثالث سوف اعلن عنه في 

تتواجد في القاهرة لتصوير «ديبلوماسي» وتستعد حلفل دار األوبرا املصرية

العراقية واملغربية وأيضا 
عنــدي أغنيــة مصريــة 
بعنــوان  األلبــوم  فــي 
«ديبلوماسي» من كلمات 
الشــافعي  وأحلان عزيز 
وتوزيع جالل حمداوي وأنا 
حاليا في مصر لتصوير 
ڤيديو كليب لهذه األغنية 
ليرى النور نهاية الشهر 
اجلــاري وأمتنى أن ينال 
إعجاب اجلماهير العربية 
وحتديدا اجلمهور املصري 

ألن العمل موجه لهم بشكل 
خاص ومثل ما أنت تعرف 
أنا أجيد التحدث بلهجات 
كثيــرة وعندي مبــدأ أن 
العرب كلهــم واحد لذلك 
أحب ان هذا املبدأ أن يكون 

عندي أنا.

 كيف شاهدت النجـاح 
الذي حققـه الديـو الذي 
جمعك باملطـرب العراقي 
سيـف نبيل مـن خالل 

أغنية «ممكن»؟
٭  أنــا راضيــة عنها كل 
الرضــا وتقريبا النتيجة 
التي حصلناها أنا وسيف 
نتيجــة مرضيــة جدا لنا 
نحن االثنني وجلمهورنا 
وسبق أن حتدثنا معا بهذا 
األمــر حيث كنا متوقعني 
لها النجاح ولكن لم نتوقع 
أن تنجــح بهــذا الشــكل 
الكبيــر، فاألغنيــة عقب 
طرحها بشهرين وصل عدد 
مشــاهدتها ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
مشاهدة واملوضوع ليس 
بكم املشاهدة وإمنا بتأثيره 
أيضا علــى أرض الواقع 
فالنــاس كلهــا ســمعت 
«ممكــن» وحبيتها حتى 
أنها كانت األكثر استماعا 
في معظم الدول العربية 
واحتلت املراكز األولى في 
معظــم تطبيقات ســماع 

األغاني الشهيرة.

 هل ممكن نرى دويتوهات 
جديدة جتمعك بفنانني 

آخرين ومن األسماء التي 
حتبني تقدمي دويتو معهم 

سواء من املطربات أو 
املطربني؟

٭  ليــس لــدي أي مانــع 
إلعــادة تكرار فكرة الديو 
مرة أخرى ألن فكرة تقدمي 

«ممكن» ألغنيـة  الرهيب  النجاح  هـذا  نتوقع  لم  نبيل  وسيف  أنا 
لو فكرت في تكرار جتربة الديو فأحب تقدميها مع شيرين وحسني واملجرد

النجوم شاركوا نيللي كرمي حفل زفافها
القاهرة ـ محمد صالح

أقيــم فــي منتجع هاســيندا بالســاحل 
الشــمالي حفل زفاف الفنانــة نيللي كرمي 
والعب اإلسكواش هشام عاشور بحضــور 
جنوم الفن. وكان من أبرز احلضور الفنان 
عمرو ديـــاب الذي حرص على تهنئـــة نيللي 
وزوجها والتقاط الصور برفقتهما، ومبجـــرد 
حضوره التف العديــد من املدعويـــن حوله 

اللتقاط الصور والرقص على أغانيه.

 أقيم حفل الزفاف في مكان سهر مبنتجع 
هاسيندا في الساحل الشمالي، ومتت دعوة 
عــدد محدود جدا من األصدقاء منهم محمد 
فراج وبسنت شــوقي وأحمد السقا ومنى 
الشاذلي ولبلبة وجنيب ساويرس وكارول 
سماحة وزوجها ومي سليم وداليا البحيري 
وريهــام عبــد الغفور وحســن أبو الروس 

وغيرهم.. 
وغني في احلفل رامي عاشــور شــقيق 
العريس والعب اإلسكواش السابق واملطرب 

احلالي، الذي يستعد إلطالق أغنيته اجلديدة 
«النار القايدة».

كان املنتــج جمال العدل وكيل العروس 
نيللــى كــرمي، فــي حــني قــام شقيــــــق 
العــروس بدور والد العــروس وتوصيلها 
لعريســها، وظـــــل العروســــــان طــوال 
حفــــل عقــــــد القران والسهــــرة يقدمان 
وصالت مــــن الرقـــص واالستعراضـــات 
الرومانسيـــة والتقطـــا العديـــد مــن الصور 

والفيديوهـــات.

Mefrehs@خلف الكواليس
مفرح الشمري 

«على قد احلال»..!
املتابع لبرامج القنوات الفضائية اخلليجية 
والعربية البد أن يالحظ أن «ديكورات» تلك 
البرامج ضخمة وجتذب املشاهد بشكل ال 
يوصف ولكــن بعد متابعتها جند محتوى 
بعضها ضعيفا ألن فريق اعدادها «على قد 
حالهم» وانهم يفتقرون ألبسط صفة والتي 
من املفترض ان تتوافر عند املعّد أال وهي 

«الفكرة» التي تبنى عليها حلقة البرنامج!
لألسف، بعض املعدين في القنوات الفضائية 
العربية مبا فيها تلفزيون الكويت وقنواتنا 
انهم  اخلاصة احمللية «يشــوفون حالهم» 
يعملون في برامــج تبث في وقت الذروة 
وديكوراتها ضخمة مصروف عليها مبالغ 
كبيرة ولها امتيــازات خاصة، فال يهمهم 
اي نقد يوجه لهم إلعادة تأهيل انفســهم 

كمعدين اذكياء يعرفــون من اين يأكلون 
الكتف، يعتقدون من ينصحهم او يوجههم 
على الطريق الصحيح «حاقد» و«حاسدهم» 

على املكانة التي وصلوا اليها!
نوعية هؤالء املعديــن بحاجة الى دورات 
املعنى احلقيقي  مكثفة حتى يســتوعبوا 
ملفردة «معد» قبل ان يكلفهم املســؤولون 
في وزارة االعالم بإعداد برامج «مصروف 
عليها» وتستقبل العديد من الضيوف في 
شتى املجاالت خصوصا اذا كان البرنامج 
يتضمن فقرات متعددة رمبا تعجب ضيوفا 
وال تعجب ضيوفا آخرين، وهنا نكتشف 
اهمية املعد لدراسة «نفسية» ضيوف برنامجه 
قبل بث احللقة حتى ال يتسبب بإحراج زمالئه 

املذيعني والضيوف على الهواء!

«املسرح الشعبي» يكّرم املشاركات 
في دورة «إعداد املمثل» املجانية

على مدى خمسة عشرة يوما، احتضن 
مجلس ادارة فرقة املســرح الشعبي دورة 
مجانيــة إلعــداد املمثل والتــي خصصها 
للنساء فقط، شــملت محاضراتها الثقافة 
املسرحية وفن اإللقاء واالداء احلركي، حيث 
تصــدى عضو مجلس ادارة الفرقة الفنان 
القدير حسني املفيدي للحديث عن فن االداء 
احلركي، بينما تصدت الفنانة القديرة عبير 
اجلندي لفن االلقاء واملؤلفة الواعدة فلول 
الفيلــكاوي، حتدثت في هــذه الدورة عن 

الثقافة املسرحية.
وجاء اقامة هذه الــدورة التي انطلقت 
٢٨ يوليو املاضــي، واختتمت امس االول 
١١ اجلــاري من باب اهتمــام مجلس ادارة 
فرقة املسرح الشعبي في العنصر النسائي 
خصوصا في العروض املسرحية التي تعاني 
من الشــح في عدم وجود وجوه نســائية 
جديدة يشاركن في األعمال املسرحية، األمر 

الذي رمبا يشكل عائقا في املستقبل.
وفي هذا الصدد اشادت املتحدثة الرسمية 

لفرقة املســرح الشــعبي وعضوة مجلس 
االدارة الفنانة فاطمة الطباخ بهذه اخلطوة، 
مثمنة اجلهود التي بذلها رئيس واعضاء 
مجلس الفرقة إلقامة هذه الدورة النسائية 
التــي تعد االولــى من نوعها فــي احلركة 

املسرحية الكويتية.
وقالــت الطباخ ان عدد املشــاركات في 
هذه الدورة وصل الى ١٤ ســيدة وفتاة، مت 
تكرميهن جميعا وتسليمهن كتب املشاركة 
فــي حفل ختام الــدورة الذي اقيم في مقر 
فرقة املســرح الشــعبي بحضــور رئيس 
الفرقة ونقيب الفنانني د. نبيل الفيلكاوي 
واحملاضرين في الدورة واملشاركات، هن: 
فاطمة فاضل جرمن، سهام اخلشاب، شيخة 
مشعل العلي، حوراء عبداحلسن ابراهيم، 
د.صفية طه الزايد، شيماء شعبان فهمي، 
اميان حسني الكوت، هتاف علي الشايجي، 
نور طارق النــوري، غنيمة مبارك املجل، 
حسناء علي الراجحي، جنلة علي الراجحي، 

اميان عامر البخيت وفاطمة حسني.

أقيمت ٢٨ يوليو واختتمت ١١ اجلاري

رئيس فرقة املسرح الشعبي ونقيب الفنانني د.نبيل الفيلكاوي يتوسط احملاضرين واملشاركني بالدورة في حفل اخلتام

«اجلونة السينمائي» في دورته اخلامسة 
يعرض ٧ أفالم مصرية

القاهرة ـ خلود أبواملجد

أعلن مهرجان اجلونة السينمائي عن ضم 
ســبعة أفالم مصرية في األقسام املختلفة 
لبرنامجــه خالل دورته اخلامســة املقبلة 
التي ســتقام في الفترة من ١٤-٢٢ أكتوبر 
٢٠٢١ في مدينة اجلونة، لتصبح املشاركة 
املصرية فــي تلك الدورة هــي األكبر منذ 
انطــالق املهرجان، وعلق علــى هذا مدير 
املهرجان انتشــال التميمــي قائال: «لطاملا 
حرصنا على االحتفاء بأفضل اإلنتاجات في 
صناعة السينما املصرية منذ دورتنا األولى. 
هــذا العام، نحن فخورون باختيار ما 
مجموعه سبعة أفالم مصرية عبر األقسام 
املختلفة، حظي بعضها باستحسان وإشادة 
في املهرجانات الســينمائية الدولية في 
جميــع أنحــاء العالــم، والبعــض اآلخر 
ســيعرض ألول مرة عامليا خالل الدورة 

اخلامسة ملهرجاننا.
تعكس جودة االختيارات، التي تضم 
أفالمــا وثائقية وروائيــة طويلة وأفالما 
قصيرة، تعدد موهوبي صناعة السينما 

املصرية املزدهرة دائما، وتشرح ملا توجت 
مبصر بلقب هوليوود الشــرق األوسط 

ألكثر من ٨٠ عاما».
وأضاف املدير الفني أمير رمسيس: «هذا 
العام كان للسينما املصرية حضور قوي 
في املهرجانات السينمائية الدولية، ونحن 
نفخر بوجود أحد أكثر األفالم شهرة في 
مهرجان كان هذا العام، وهو فيلم «ريش»، 
وخريج منصة اجلونة السينمائية احملتفى 
به عامليا فيلم «كباتن الزعتري»، إضافة 
إلى «أميرة» للمخرج البارز محمد دياب. 
كما ســنحتفل بالعروض العاملية األولى 
لفيلــم «قمر ١٤» للمخرج الشــهير هادي 
الباجوري، و«العودة» للمخرجة الشابة 
سارة الشاذلي و«خديجة» للمخرج مراد 
مصطفى و«القاهرةـ  برلني» للمخرج أحمد 

عبد السالم. 
واضاف قائال: اختيارنا لهذه التشكيلة 
املميــزة واملتنوعــة هو حتيــة لصناعة 
الســينما املصريــة، األطــول عمــرا فــي 
العالم العربي ومركز الصناعة في الشرق 

األوسط».

أمير رمسيسانتشال التميمي


